




 

1. ОПИС ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 
 

 

Найменування показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітня 

програма, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань: 

Соціальні та поведінкові 

науки 05 
(шифр, назва) 

Нормативна 

 

Загальна кількість годин - 90 

Спеціальність:53 

Психологія 

Рік підготовки: 

2-й 

Семестр 

1-й 

Освітньо-професійна 

програма: «Психологія»   

 

Самостійна робота 

90 год. 

  

Вид контролю:  

Диф.залік 

 

Рівень вищої освіти: 

магістерський  

 

 

 

 

 ВСТУП 

 

Проходження виробничої переддипломної практики студентами магістратури є 

обов’язковою умовою завершення вищого магістерського рівня освіти. Процес підготовки 

фахівців в галузі психології завершується написанням та захистом випускної магістерської 

роботи. З метою створення умов для її написання, студенти-магістри проходять виробничу 

переддипломну практику. 

Виробнича практика виступає визначальним компонентом особистісно-професійного 

становлення майбутнього спеціаліста психології. 

Виконання студентами науково-дослідних завдань у період виробничої практики 

ґрунтується на розумінні загальної логіки дослідницької роботи і застосуванні 

інструментарію, який прийнятий у сучасних наукових дослідженнях.  

Згідно навчального плану магістранти проходять практику у другий рік навчання з 

відривом від навчання. Для кожного студента кафедра призначає керівника з науковим 

ступенем доктора чи кандидата наук. Він одночасно є безпосереднім керівником 

кваліфікаційної роботи студента і дослідницька діяльність практиканта відповідає 

виконанню завдань кваліфікаційної роботи. Загальну організацію практики та контроль за її 

проведенням здійснює відповідальний викладач кафедри психології з керівником-

методистом від університету. 

Базою практики є Львівський національний університет імені Івана Франка. 

Можливими ресурсами для проведення дослідження, для збору емпіричного матеріалу, є 

інститути, університети, школи, гімназії, ліцеї, коледжі, училища, технікуми, дошкільні 

дитячі установи, соціально-психологічні служби для молоді, дитячі та молодіжні табори 

відпочинку, центри творчості для дітей та юнацтва, дитячі притулки та сиротинці, телефони 

довіри, державні та приватні підприємства, установи та фірми, науково-дослідні лабораторії, 

військові частини, лікарні, поліклініки, профілакторії тощо. У дистанційній формі навчання і 
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проходження практики, збір матеріалу, консультації з керівником відбуваються в онлайн 

форматі. Для збору емпіричного матеріалу студенту-практиканту університетом може 

надаватися довідка, що підтверджує наукові цілі таких опитувань. Комп’ютерні класи 

університету та програмне забезпечення дозволяє здійснити математичний аналіз 

емпіричного матеріалу. 

Перед початком практики на кафедрі психології проводиться настановна конференція. 

У час карантинних обмежень така конференція відбувається дистанційно. На ній, 

відповідальний за проведення практики від кафедри психології, знайомить студентів та 

керівників з наказом ректора, вимогами щодо проходження практики, обов’язками студентів-

практикантів та їх керівників. Відповідальна особа за проведення практики від кафедри 

психології готує проект наказу про організацію та проведення виробничої переддипломної 

практики, перед початком практики проводить інструктаж з техніки безпеки, знайомить 

студентів з вимогами ведення документації, при необхідності забезпечує скеруванням на 

практику, консультує з організаційних питань. 

Основними обов’язками студентів-практикантів є: 

1. Розпочати і завершити практику у зазначений термін.  

2. Якісно виконувати усю роботу, передбачену програмою практики. Невиконання 

хоча б одного пункту програми є підставою для неатестації студента-практиканта. 

3. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку бази практики та правил захисту у 

час карантину.  

4. Виконувати розпорядження адміністрації бази практики та керівників практики. 

5. Дотримуватися норм поведінки. 

6. Дотримуватися положень Кодексу психологів. 

7. Вчасно оформити документацію. 

8. Захистити звіт. 

9. Якщо існують обставини, що перешкоджають студенту пройти і захистити  

виробничу практику, то університет може розглядати можливість повторного 

проходження практики через рік (за умови подання лікарняного листа чи іншої 

довідки) 

Основними обов’язками керівника практики є: 

1. Ознайомити студентів з метою та завданнями практики, з умовами її проведення 

під час карантину. 

2. Ознайомити студентів з правилами ведення документації. 

3. Допомогти укласти індивідуальний план практикантів, затвердити його та 

контролювати виконання. 

4. Проводити індивідуальні та групові консультації он-лайн. 

5. Контролювати хід практики. 

6. Оцінити роботу студентів на практиці, їхню готовність до професійної діяльності. 

7. Взяти участь у настановній та підсумковій конференціях з питань практики. 

8. Інформувати кафедру про результати проходження студентами практики 

9. Подати письмовий звіт про керівництво практикою. 

Після завершення практики на кафедрі психології проводиться підсумкова 

конференція. Під час практики та по її завершенню, як керівники так і студенти-практиканти 

можуть вносити пропозиції щодо вдосконалення процесу підготовки і проведення 

виробничої практики. 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 
Головною метою виробничої переддипломної практики є забезпечення особистісної 

готовності студентів-магістрів до практичної реалізації набутих у процесі навчання 

фундаментальних знань про дослідницько-методологічні аспекти професійної діяльності, 

дати можливість студенту-практиканту зібрати емпіричний матеріал для написання 
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магістерської роботи (використовуючи дистанційні форми опитування); статистично 

опрацювати цей матеріал; дати інтерпретацію отриманим даним. 

Виступаючи в якості інтегрального фактору між професійним навчанням та 

самостійною професійною діяльністю майбутніх фахівців-дослідників, переддипломна 

практика вирішує такі завдання:  

Завданням цього виду практики є продемонструвати знання з обраної теми та 

адекватних методів дослідження; сформувати уміння аналізувати теоретичний та 

емпіричний матеріал та письмово викладати свої думки; користуватися математико-

статистичними методами опрацювання отриманих даних; оформляти роботу: текст, таблиці, 

малюнки, список літератури, додатки. Практика дає можливість виробити навички 

формулювати теоретичні та практичні завдання магістерської роботи та розв’язувати їх. 

Здобувач освіти про проходженні виробничої практики має досягти таких 

компетентностей:  

Загальні компетентності: 

- Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.  

Спеціальні компетентності: 

- Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне 

дослідження з елементами наукової новизни та/або практичної значущості.  

- Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового дослідження 

та/або доказові методики і техніки практичної діяльності. 

Практика забезпечує: 

- Вміння організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням 

валідних та надійних методів. Узагальнювати емпіричні дані та формулювати 

теоретичні висновки. 

- Поглиблення знань та вдосконалення навичок, необхідних для написання науково-

дослідницької роботи. 

- Закріпить знання і розуміння етапів психологічного дослідження та дослідницьких 

завдань у них. 

- Вміння формулювати об’єкт, предмет, мету та гіпотези психологічного дослідження, 

планувати статичне опрацювання емпіричного матеріалу. 

 

ПРОГРАМА ПРАКТИКИ 

 

Кожен студент отримує індивідуальні завдання, які повинні вчасно та якісно виконати 

і оформити відповідно до вимог. 

 

Індивідуальні завдання 

 

Під час практики студенти повинні виконати наступні індивідуальні завдання: 

1. Скласти календарний план роботи. (2 год) 

2. Підібрати адекватні темі магістерської роботи методики дослідження. (4 год) 

3. Підготовити методики дослідження до роботи. (2 год) 

4. Підібрати репрезентативну вибірку для проведення досліджень (2 год) 

5. Провести психологічні дослідження (використовуючи он-лайн форму). (5 год.) 

6. Опрацювати отриманий емпіричний матеріал. (15 год.) 

7. Провести математико-статистичний аналіз отриманих даних. (18 год.) 

8. Провести якісний аналіз отриманих даних. (15 год.) 

9. Дати психологічну інтерпретацію результатам дослідження. (15 год.) 

10. Оформити результати дослідження у вигляді відповідного розділу 

магістерської  роботи. (10 год.) 

11. Оформити документи практики. (2 год) 
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Методичні рекомендації 

 

Після настановної конференції студенти від університетського керівника практики 

отримують щоденники практики з скеруванням. Студенти скеровуються у Львівський 

національний університет імені Івана Франка, на кафедру психології, де можуть опрацювати 

емпіричний матеріал для магістерської роботи. Студенти складають календарний план 

роботи, враховуючи карантинні обмеження.  

Збираючи емпіричний матеріал, студенти демонструють свої вміння добирати 

адекватні методики дослідження, користуватися ними, опрацьовувати отримані дані та 

інтерпретувати їх. Підбір методик дослідження обов'язково узгоджується з керівником 

практики від кафедри психології. Опрацьований емпіричний матеріал повинен бути 

представлений у вигляді таблиць, придатних для подальшого математико-статистичного 

опрацювання. Крім кількісного аналізу студенти-практиканти повинні представити також 

якісний аналіз отриманих даних та їх психологічну інтерпретацію. 

Випускна кваліфікаційна робота магістра є роботою науково-методичного характеру. 

За своїм змістом вона має відповідати сучасному рівню розвитку. Випускну роботу потрібно 

подати в такому вигляді, який дозволяє оцінити, наскільки повно відображено й 

обґрунтовано в ній положення, висновки та рекомендації, їхня теоретична новизна, 

практична значущість.  

Сукупність поданих на захист результатів має свідчити про наявність у магістра 

навичок і умінь проведення наукової роботи в обраній сфері. Випускна робота має містити 

титульну сторінку, зміст, вступ, основну частину, висновки до кожного розділу, загальні 

висновки, список використаних джерел, а також додатки.  

При написанні випускної роботи студент має обов’язково посилатися на авторів і 

джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати.  

Виконання  магістрантами  науково-дослідних завдань у період практики повинно 

ґрунтуватися на розумінні загальної логіки дослідницької роботи і застосуванні  

інструментарію,  який  прийнятий  у сучасних наукових дослідженнях. 

У випускній роботі необхідно стисло, логічно та аргументовано викладати зміст і 

результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології. Її 

подають на кафедру за місяць до захисту у вигляді спеціально підготовленого рукопису. 

Студенти-практиканти повинні строго дотримуватися режиму праці у час карантину 

та виконувати свою роботу згідно плану. Керівники студентської практики контролюють 

дотримання студентами плану роботи, наявність необхідної документації, якість виконаної 

роботи, науковість та адекватність методів роботи, ставлення до своїх обов'язків та 

дисциплінованість. 

Робота студентської групи та керівників практики, в свою чергу, контролюється  

завідувачем кафедри психології та навчальною частиною університету. 

Загальні вимоги до оформлення звітної документації наступні. Документи 

оформляються акуратно, мають наскрізну нумерацію сторінок. Всі аркуші повинні бути 

зшиті. Папка зі звітними документами повинна мати титульну сторінку, на якій зазначаються 

прізвище та ім’я студента-практиканта, факультет та група; прізвища керівників від 

університету та бази практики; вид практики; термін проходження; назва бази практики. 

Кожен окремий документ повинен також починатися з титульної сторінки, на якій 

зазначається прізвище та ім’я студента-практиканта, факультет та група, назва документа, 

час та місце проведення заходу (чи збору емпіричних даних). Звітна документація 

обов'язково повинна містити перелік всіх документів практики із зазначеними сторінками. 

У звіті про роботу студенти детально описують всю виконану під час практики  

роботу. Оформлення звітних документів входить в час проходження практики.  
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В кінці практики керівник кожному студентові видає письмову характеристику про 

його роботу, ставлення до обов’язків, дисциплінованість тощо. В характеристиці обов'язково 

повинно бути зазначена рекомендація щодо зарахування роботи практиканта.  

Нижче подаються розділи звітної документації для виробничої (переддипломної) 

практики: 

1. Звіт про виконану роботу у довільній формі ( до 3 стор. ). 

2. Щоденник практики. 

3. Характеристика на студента-практиканта, підготовлена керівником практики (входить 

у щоденник практики). 

4. Таблиця розподілу балів для оцінювання результатів практики. 

 

Результати опрацьованих психологічних методик у вигляді таблиць (демонструються 

як електронний варіант). 

Результати математико-статистичного опрацювання отриманих даних 

(демонструються як електронний варіант). 

Розділи магістерської роботи з психологічним аналізом отриманих емпіричних даних 

(демонструються як електронний варіант).  

 

Керівник від кафедри психології про свою роботу звітується на засіданні кафедри 

психології.  

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ  

 

Наступного дня після завершення практики студенти-практиканти здають керівникам 

від університету всі звітні документи для попередньої їх оцінки. На кафедрі психології 

відбувається підсумкова конференція в дистанційній формі, на якій студенти перед 

керівником захищають матеріали практики. На конференції присутні всі студенти-

практиканти та їх керівники.  

До захисту практики допускаються студенти, які повністю виконали завдання 

програми практики та вчасно оформили звітну документацію. 

Форма звітності за практику – диференційований залік. Студенти, які виконали всі 

індивідуальні завдання, активно включились в роботу, якісно оформили звіт, вчасно його 

подали, а також отримали схвальну характеристику, отримують за практику залік. Загальна 

оцінка за практику – 100 балів. 

 

Таблиця розподілу балів для оцінювання практики 

 

№ п/п Вид звітної 

роботи 

Кількість балів 

1.  Чорновий 

варіант 

магістерської 

роботи – 

теоретична 

частина 

Оцінка 50 балів 

Теоретична частина кваліфікаційної роботи виконана:  

- Самостійно, з творчим підходом у виборі та 

формулюванні теми дослідження 

- Зміст роботи відповідає темі роботи 

- Повнота літературного огляду 

- Самостійність пошуку інформації 

(літературних джерел) з проблеми дослідження 

- Наявність авторського аналізу літературних 

джерел 

- Грамотний, логічний виклад тексту та 

узагальнення у Висновках. 
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2.  Чорновий 

варіант 

магістерської 

роботи – 

практична 

частина 

Оцінка 50 балів 

Практична частина виконана так, що є присутня:  

- Адекватність використання емпіричних 

методів та методик дослідження 

- Адекватність та достатність обраних для 

дослідження груп або вибірки досліджуваних 

- Адекватність використання засобів 

статистичної обробки емпіричних даних 

- Правильність представлення емпіричних 

результатів 

- Якість інтерпретації та узагальнень отриманих 

емпіричних результатів і узагальнень у 

Висновках. 

 

Звітна документація подана у повному обсязі, у 

належному і відповідному до завдань наповненні. 

 

3.  Сума =100 

 

4.  Загальна сума балів _________________________ 

Педагогічна практика оцінена: 

Керівником-методистом від факультету  

на “________”  _______________________________________________       

(оцінка)      ( підпис, посада, прізвище та ініціали) 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку  

за проходження практики 

90 – 100 А 

 

зараховано 

81 – 89 В 

71 – 79 С 

61 – 69 D 

51 – 59 Е  

26 – 50 FX 

 

не зараховано з можливістю 

повторного проходження практики 

0-25 F 
 

не зараховано   

 

 

Оцінка «відмінно» виставляється, коли всі завдання практики виконано у повному 

обсязі, вчасно. Виявлено вміння студента застосовувати і творчо використовувати методи 

дослідження. Виявлено ініціативність у проходженні практики. Продемонстровано знання 

статистичних методів обробки зібраного до кваліфікаційної роботи матеріалу. Матеріал 

дослідження інтерпретований у повному обсязі. Щоденник оформлено досконало. 
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Оцінка «дуже добре», коли завдання виконані правильно, але недостатньо повно. 

Продемонстровано зацікавленість та активність, але не виявлено творчого, індивідуального 

підходу. Звіт подано у встановлений термін, що містить всі структурні елементи. Щоденник 

оформлено дуже добре. Керівник практики оцінив роботу на «дуже добре» 

Оцінка «добре» - завдання практики виконано, але неповно, в ході виконання завдань 

допускалися незначні помилки. Були нечисленні запізнення у виконанні завдання. Звітна 

документація оформлена згідно вимог програми. Щоденник оформлено добре. 

Оцінка «задовільно» - завдання практики виконано у неповному обсязі, в ході 

виконання завдань допускалися помилки. Звітна документація оформлена з значними 

помилками. Немає повної інтерпретації та представлені розділи потребують значного 

доопрацювання. Щоденник невірно оформлено. Керівник практики оцінив роботу студента 

на «задовільно» 

Оцінка «достатньо» - завдання виконано з значними помилками. Усі завдання 

практики виконувалися, але допущені значні неточності. Документація оформлена неповно, з 

помилками. Щоденник недооформлено, відсутні повні записи.  

Оцінка «незадовільно» - завдання невиконані. Студент не відвідував 50 і більше 

відсотків робіт на практиці. У звіті відсутній щоденник. Виявлено несформованість вміння 

здійснювати дослідницьку діяльності. Звітна документація оформлена з значними 

помилками. Керівник практики оцінив негативне виконання завдань практики студентом на 

«незадовільно». 

Програму розроблено на підставі: Законів України «Про вищу освіту», Положення про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом 

Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. № 93 зі змінами та доповненнями; 

Підсумки практики розглядаються на засіданні кафедри психології. 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Вовк А.О. Михальчишин Г.Є. Методичні рекомендації «Виробнича переддипломна 

практика». – Видавничий центр ЛНУ імені Іван Франка. – Львів, 2021. – 10 с.  

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова 

 

1. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. 

Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. 

Артюхова. Київ : Таксон, 2016. С. 70. 

2. Артемчук Г. І., Курило В. М., Кочерган М. П. Методика організації 

науководослідної роботи: Навч. посіб. – К.: Форум, 2000. – 270 с.  

3. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. екон. спец. вузів. – 

К.: Вища школа, 1997. – 271 с 

4. Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Методика та організація наукових досліджень із 

психології : Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2008. 360 с.  

5. Важинський С.Е., Щербак Т І. Методика та організація наукових досліджень : 

Навч. посіб. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с. 

6. Вегеш М., Остапець Ю. Як писати наукову роботу. Ужгород : Вид-во 

Закарпатського ун-ту, 62 с. 

7. Грищенко І. М., Григоренко О. М., Борисейко В. А. Основи наукових досліджень: 

Навч. посіб. – К.: КНТЕУ, 2001. – 185 с. 

8. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование / Дж. Гудвин. — 

3-е изд. —СПб.: Питер, 2004. — 558 с. 
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9. Методологічні та теоретичні проблеми психології : навчальний посібник для 

слухачів та студентів вищих навчальних закладів / Корольчук М.С. та ін. К. : Ніка-

Центр, 2008. 336 с.  

10. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для 

студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. К. : Центр 

учбової літератури, 2010. С. 115–116. 

11. Піддубна Н. Г., Зубцов Д.Е. Способи подання результатів психолого-

педагогічного дослідження. Слов’янськ : СДПУ. 2004. 41 с. 

12. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. Київ : Академія, 

2010. 215 с. 

Допоміжна 

 

1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання: метод. рекомендації з впровадження / Уклали: 

Галевич О. К., Штогрин І. М. – Львів, 2008. – 20 с.  

2. Електронні методичні рекомендації до написання та оформлення дипломних робіт 

за спеціальністю Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. 

Посібник для студентів / За ред. А.Є.Конверського. Київ. Центр учбової 

літератури, 2010. 352 с. 

3. Збірник матеріалів щодо методичного забезпечення навчального процесу / 

Притульська Н. В., Ротова Т. А., Калиновська Л. Є., Щетініна О. Д. – К.: КНТЕУ, 

2008. – 138 с. 

4. Носенко Е.Л., Аршава І.Ф. Сучасні напрями зарубіжної психології: психологія 

особистості: підручник за ред. С. Д. Максименка. Д.: Вид-во ДНУ. 2010 с. 193-202 

5. Рассоха І.М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Методологія та 

організація наукових досліджень» для студентів 5 курсу денної форми навчання 

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Х.: ХНАМГ, 2011. 76 с. 

6. Саннікова О. П. Методичні рекомендації щодо написання та захисту 

кваліфікаційної (магістерської) роботи з психології за спеціальністю 053 

Психологія / О.П. Саннікова, О.А. Оріщенко, Н. І. Меленчук. - Одеса : Університет 

Ушинського. - 37 с. 

 

Інформаційні ресурси 

 

1. Магістерська робота: методичні рекомендації до написання та захисту для студентів 

психологічних відділень / уклад.: І.Галецька, С.Грабовська, Н.Пилат. Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. 39 с.  

URL: https://www.academia.edu/2039914/МАГІСТЕРСЬКА_РОБОТА  

2. Методичні рекомендації до написання дипломних кваліфікаційних робіт / уклад.: 

Л.І.Телецька, І.М.Янковська. Київ: НПУ Драгоманова, 2011.  

URL: https://ua.kursoviks.com.ua/metodichki  

3. Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення дипломного проекту для 

студентів магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 8.03010201 

«Психологія» / розробн. В.П.Кутішенко. Київ: Інститут людини Київського 

університету імені Бориса Грінченка, 2015. 

4. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/13639/1/V_Kutishenkо__MRNDR__IL.p df.pdf 

ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

вимоги та правила складання/ Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; 

чинний від 2016-07-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. (Інформація та 

документація). – З внесеними поправками. URL:http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-

2015.pdf 

 

http://library.snu.edu.ua/2017/dstu_8302-2015_z_vnesenimi_popravkami.pdf
http://library.snu.edu.ua/2017/dstu_8302-2015_z_vnesenimi_popravkami.pdf
http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf
http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf
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МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ 

 

Успішне проходження виробничої переддипломної практики залежить від знань та 

навичок отриманих з усіх нормативних дисциплін, зокрема, «Психодіагностика», 

«Експериментальна психологія», «Магістерський семінар», «Методика та організація 

наукових досліджень», «Теоретико-методологічні проблеми психології та інші. 

 

 

 

Автор _____________________/ Вовк А.О. / 

(підпис)                                       (прізвище та ініціали) 

Автор _____________________/ Михальчишин Г.Є. / 

(підпис)                                       (прізвище та ініціали) 
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